
 

Hozzájáruló nyilatkozat adatkezeléshez 
 
Alulírott ________________________________________ a  

____________________________________________________________________ tanulója 

lakcím:………………………………………………………………………………………..…………..,  

születési hely és idő: …………………………………….:……………………………..  

anyja neve: ……………………………….. továbbiakban, mint Pályázó)  

a Duna-Dráva Cement Kft. (székhely: 2600 Vác, Kőhídpart dűlő 2. Cégjegyzékszám: 13-09-

060842 mint Adatkezelő) felé akként nyilatkozom, hogy 

 

1) a Duna-Dráva Cement Kft., mint Adatkezelő által készített - a nyilvánosság számára is 
hozzáférhető – kiadványokban, nyilvánosan elérhető internetes oldalain – különösen, de 
nem kizárólagosan a www.duna-drava.hu weboldalon, valamint a társaság 
www.facebook.com/dunadravacement Facebook oldalán - a pályázati űrlapon feltüntetett 
adataim (név, intézmény neve, a pályázó eredményei, pályázó tervei és elérendő céljai) és 
mellékelt fényképem közléséhez, valamint azok megjelenéséhez kifejezetten hozzájárulok.  
Hozzájárulok, hogy nyertes pályázat esetén fenti adataimat az Adatkezelő a pályázatról 
tudósítani kívánó médiumok rendelkezésére bocsássa abból a célból, hogy a – főképp helyi 
– írott sajtóban a nyertes pályázók nevei megjelenhessenek. 

 
2) a Duna-Dráva Cement Kft., mint Adatkezelő által készített - a nyilvánosság számára is 

hozzáférhető – kiadványokban, nyilvánosan elérhető internetes oldalain – különösen, de 
nem kizárólagosan a www.duna-drava.hu weboldalon, valamint a társaság 
www.facebook.com/dunadravacement Facebook oldalán - a rólam készült fénykép, hang-, 
és videófelvétel elkészítéséhez és közléséhez, valamint annak megjelenéséhez kifejezetten 
hozzájárulok.  
Nyilatkozom továbbá, hogy a kiadványok terjesztésének keretén belül, illetve az egyéb 
közösségi média felületein a fénykép, hang-, és videófelvétel feltüntetéséért sem a Duna-
Dráva Cement Kft-től, sem más harmadik személytől vagyoni ellenszolgáltatásra, illetve 
bármely más szolgáltatásra nem tartok igényt. 
Amennyiben a jövőre nézve szeretném a személyes adataim kezelését megtiltani, úgy 
tudomásul veszem, hogy az erre irányuló nyilatkozatom beérkezésétől számítva tud ennek 
a Duna-Dráva Cement Kft. eleget tenni. A kérelem beérkezését követően a rólam korábban 
készült fénykép, hang-, és videó felvételt már nem használja fel a továbbiakban a Társaság. 
A Duna-Dráva Cement Kft. az érintett kérésére indokolatlan késedelem nélkül törli a rá 
vonatkozó személyes adatokat. Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, 
és az érintett hozzájárulását visszavonta, úgy azt törölni köteles, és az elérhető technológia 
és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az észszerűen elvárható 
lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az 
adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes 
adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának 
törlését. 

 
…………………………………………… 

Pályázó aláírása 
 

 16 év alatti nyilatkozattevő esetében szülő(k) / gondviselő (k) neve és aláírása: 
 
  
 ………………………………………   ………………………………….. 
 NÉV:       NÉV:  
   Aláírás      Aláírás 
 

 
Kelt: ………………. (helység), …… (év) ……………. (hónap) ….. (nap) 

 


